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                           Föderummet på Grönland     

                                                   MARGARETA RÄMGÅRD                                         

Detta är berättelsen om hur den grönländska samhällsutvecklingen  avspeglar sig i förändringar i 

föderummet. Som blivande kulturgeograf  hade jag förmånen att under ett halvårs tid studera detta på 

Grönland. Interaktionen mellan människa, teknik och landskap avspeglar sig med särskild tydlighet i en 

 ö- nation som lever  relativt isolerad från omvärlden. Mitt arbete  som barnmorska innebar att jag relativt 

snabbt kom att lära känna den grönländska befolkningens livssituation.  Det föll sig därför naturligt att 

studera denna  interaktion genom  barnafödandets villkor.  

 

                                                                  INLEDNING 

Det är nästan 1000 år sedan den dag den förste europén satte sin fot på grönländsk mark och 280 år sedan 

kolonialiseringen av Grönland startade. Grönland heter på grönländska Kallalit Nuunat som betyder 

”människornas ö” och ursprungsbefolkningen kallar sig inuiter. Än i dag är Grönland inte en självständig 

nation utan tillhör  Danmark men har självstyre sedan 20 år. Största delen av Grönlands yta är täckt av is, 

och de 55.000 innevånarna är därför bosatta längs Grönlands kust där de lever i små isolerade orter. Runt 

dessa mindre samhällen finns bygder som består av små fiskesamhällen längst ut på kusterna. På grund av 

det hårda klimatet och den kärva naturen finns inga vägar på Grönland. Den enda möjligheten som 

befolkningen har att förflytta  sig längre sträckor är med båt eller flyg. Nuuk är huvudstaden och Grönlands 

centrum och har 14.000 innevånare.  Språket på ön  är officiellt grönländska,  med danska som andra språk. 

Den huvudsakliga näringen är fiskeproduktion, vars avkastning är starkt beroende internationella priser och 

svängningar i valutakurserna. 

 

                                                  DEN INNUITISKA KULTUREN. 

Det var i huvudsak den  sociala gemenskapen som var orsaken till att det grönländska samhället expanderade 

geografiskt. Samhällsbildningarna bestod av två till tolv jägarfamiljer som levde samlat och som lätt kunde 

skifta boplats. Boplatsen var en vinterboplats, i det som senare kom att benämnas bygder, och  när sommaren 

kom upplöstes den för förflyttning till fångstläger, som regel en bra bit ifrån vinterboplatsen. Orsaken till att 

samhället var spritt och isolerat var att det innebar ett större fångstområde som gav större underlag till de 

enskilda hushållen. Hushållen var ekonomiskt och tekniskt självförsörjande i och med fångsten av säl och 

val. De inuitiska hushållen levde i en kollektiv gemenskap där familj och släkt bodde tillsammans i långhus 

byggda av torv och sten.  Detta kollektiv garanterade alla individer en funktion och trygghet och  fungerade i 

ett socialt system där man utväxlade tjänster och kunskaper  med varandra.  En del av denna balanserade 

utväxling innebar att en immateriell tjänst kunde ersättas med en materiell. Ett exempel på detta var när en 

kvinna fick födselhjälp av en kamikkbarnmorska i utbyte mot t.ex. sälkött. 
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Den mest intelligenta av  kvinnorna i kollektivet lärdes upp till att utföra arbetet som kamikkbarnmorska. 

Traditionen var sådan att de inuitiska kvinnorna förflyttades till ett speciellt föderum motsvarande ett tält om 

sommaren och en snöhydda på vintern när de skulle föda sina barn. Sedvanan med att förflytta födekvinnan 

hade förmodligen praktiska och även hygieniska orsaker. Genom att avskärma kvinnan från det kollektiva 

boendet till ett privat rum fick hon fick vara i avskildhet under förlossningen, vilket minskade risken för 

efterkommande infektioner. 

 

                                            DEN KOLONIALA PERIODEN  

Kolonialmakten Danmark var angelägen om att bevara fångstnäringen och endast tillåta export och import 

genom det statliga  kungliga handelsbolaget KGH (Kungliga Grönländska Handelskompaniet). En av 

anledningarna till detta var att danskarna ville försöka behålla den kulturella särarten bland inuiterna. Landet 

förblev därför trots kolonialiseringen relativt isolerat mot väst. Samtidigt ville Danmark förbättra 

hälsotillståndet på Grönland genom att bygga upp en dåtida modern sjukvårdsstruktur. De fåtal läkare som 

fanns på Grönland ville också modernisera barnafödandet efter danska normer. De anställde och avlönade 

därför kamikkbarnmorskorna i den danska statens regi genom KGH. De danska läkarna ansåg att 

kamikkbarnmorskorna utsatte barn och mor för livsfara i den teknik de utövade vid födslarna. De 

grönländska kvinnorna födde enligt läkare Bertelsen”i märkliga födeställningar tex på huk och ändrade 

ställning under födseln.” Enligt dåtida danska medicinska normer var det praxis att inta ryggläge under 

födseln. Kirurgläkaren Lecht försökte ”råda bot på dessa förfaranden” genom att utge en föreskrift till 

samtliga kamikkbarnmorskorna i hur födetekniken skulle utföras. Dessa trotsade dock läkarna och fortsatte 

med sina metoder. När så en kamikkbarnmorska drog ut barnet med ett speciellt ”snöre” fästat vid en krok 

suspenderades alla kammikkbarnmorskor. Kolonialmakten indelade så småningom Grönland geografiskt i tre 

stora områden: nord, öst och väst. Befolkningen ökade under 1900 - talets början men var i huvudsak 

lokaliserad till Syd- och Västgrönland. Kolonialmakten konstaterade att befolkningstillväxten innebar att 

hushållen i Östgrönland inte längre kunde vara självförsörjande inom jaktområdet. Detta resulterade i flera 

evakueringar av befolkningen till den danska kolonialmaktens områden. Trots detta bodde den största delen 

av befolkningen på Grönland fortfarande i de små isolerade bygderna. I de något större orterna samlades 

kolonialmakten i handelsstationer, varav Nuuk var den första och största. Befolkningsevakueringarna och 

upprättandet av  handelstationer fick till konsekvens att det var  danskarna som utformade och ledde 

administrationen, vilket skapade etniska och  sociala skillnader i det grönländska samhället. 
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Geografin sätter gränser 

En orsak till att barndödligheten var hög under denna period var epidemier, som mässling. Epidemiska barn 

sjukdomar existerade inte i den inuitiska kulturen utan fördes till Grönland av besättningen på de danska 

handelsfartygen. Eftersom befolkningen på Grönland levde så isolerat fick det stora konsekvenser där hela 

bygder närmast dog ut.  För att förbättra hälsotillståndet i befolkningen och få bukt med barnadödligheten 

hade kolonialmakten två strategier. För det första  beslöt läkarna att skicka ”lämpade” grönländska kvinnor 

till Danmark till den kungliga födelsestiftelsen i Köpenhamn. Förutom att de skulle lära sig den ”rätta” 

födelsetekniken var avsikten också att de skulle lära det danska språket.  De kvinnor som fullföljde 

utbildningen var dock ringa till antalet. Enligt läkaren Bertelsen var orsaken till detta språksvårigheter och 

bristande kulturell förståelse. Den andra åtgärden var att bygga upp en modern sjukhusstruktur i form av 

regionala sjukhusenheter. En konsekvens av detta var  att barnafödslar endast fick föregå på dessa regionala 

sjukstugor. De stora geografiska avstånden, bristen på vägar och ineffektiva transportmedel omöjliggjorde 

rent praktiskt detta. De flesta barnafödslar föregick därför i det egna hemmen. Läkaren Krabbe beskriver i 

sin reseskildring svårigheterna med att förflytta sig till de små bygderna. ”Läkaren ska in i alla 

kringelkrokar, i vilka boplatser finnes, när reslinjen vid landets konturer  tages med i beräkningen blir resan 

ca 96 mil”. Läkarna förflyttade sig med skepp längs kusten och i de norra regionerna runt Uppernavik 

användes hundsläde över isen. På grund av väder och avstånd måste läkarens behandling ofta inskränka sig 

till skriftliga råd eller mediciner transporterade med kajak. Det innebar att i bygderna var det  fortsatt  

kammikkbarnmorskor som ansvarade för barnafödande.  

 

 
Kamikkbarnmorskan Johanna  
       
På grund av bygdens isolering var någon läkarhjälp inte att räkna med när kamikkbarnmorskan Johanna 

arbetade i bygden utan hon var ”tvungen att tro på sig själv”. Det enda instrument hon använde vid födslarna 

var ett trästetoskop som avvändes för att lyssna till barnets hjärtljud.  Hon berättar att eftersom hon var en 

central person på orten hade hon möjlighet att ”hålla ögon med de gravidas sociala situation och fostrets 

utveckling”. Vid behov kallade hon in kvinnorna till sitt hem för undersökning. Vid denna tid blev det 

konsumerat en hel del immiaq (hembränt).”Jag gick till de gravidas hus för att se om de åt ordentligt. Om en 

familj använde sina pengar till immaq måste jag gå ut och handla åt dem ,så att de kunde använda sina 

pengar förnuftigt. Läkaren hade det övergripande ansvaret för födslarna i regionerna men var aldrig 

närvarande vid barnafödslarna. Johanna konstaterar att meddelanden till läkaren vid regionssjukstugan fick 

skötas brevledes med postbud i kajak eftersom någon radio eller telefon inte fanns att tillgå. 

Radiokommunikationen som kom i samband med andra världskriget betydde mycket för Johanna, som 

kunde ”få ordinationer över radion om någon katastrof inträffade”.  
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                                   DEN MODERNA PERIODEN 1953-1979. 

FN:s resolutioner om koloniers rätt till självständighet påverkade den danska regeringen, som inte önskade få 

en stämpel som kolonialstat. Grönlands status som koloni blev därför upphävd 1953 och regionen blev 

därmed en integrerad del av Danmark, svarande till ett danskt län. Danska staten vidtog därför en intensiv 

moderniseringsplan vars väsentligaste avsikt var att skapa en förhöjd levnadsstandard på Grönland. Landet 

skulle frigöras från statlig styrning och kontroll, och infrastruktursatsningar skulle stimulera privat danskt 

kapital. Det krävde i sin tur massiv tillförsel av arbetskraft. Grönland skulle danifieras i sina 

samhällstrukturer vilket bland annat möjliggjordes av de teknologiska utvecklingarna inom  

transportområdet. Utvecklingen av transportmedlen medförde att föderummet inte nödvändigtvis behövde 

vara lokalt förankrat. Kvinnorna kunde nu förflyttas med flygtransporter till närmaste sjukstuga. När flyg 

inte var möjligt utnyttjades andra transportmedel. Kamikkbarnmorskan Benedikte berättar om ett tillfälle där 

hon var tvungen att förflytta sig med snöskoter till en bygd därför att en kvinnas födsel startat för tidigt. Det 

var kallt och hon ” förfrös händerna  när vi reste tillbaka med snöskoter  över isen och kunde inte komma 

över iskanten i hamnen för att den var så hög”. För att Benedikte och  läkaren skulle få insikt i  hur 

kvinnornas graviditet framskred genomfördes regelbundet  bygdebesök  med båt. Vid behov hämtades 

gravida kvinnor från bygderna  med helikopter till regionsjukstugan för undersökning och behandling.  

 

Urbaniseringens följder 

Fiskeindustrin i de mer urbaniserade områdena var beroende av den kvinnliga arbetskraften och förutsatte en 

arbetsmigration från bygderna. Detta faktum tillsammans med en tilltagande ström av dansk arbetskraft  i 

form av byggnadsarbetare skapade många blandäktenskap. Befolkningen ökade drastiskt under denna period 

och urbaniseringen tilltog.  Till följd av denna politik skedde en gradvis avveckling av bygder och mindre 

bostadsorter. Befolkningsökningen och urbaniseringen skapade ett behov att modernisera de små 

sjukstugorna till mindre sjukhus som även kunde genomföra kirurgiska ingrepp.  Johanna berättar att hon 

”förflyttades med tvång till regionssjukhuset i Aasiat när bygden evakuerades på nästan hela befolkningen”. 

Kvinnorna reste med båt från bygderna till regionsjukhuset 3-4 veckor innan de skulle föda och fick där    

tillgång till ett rum och varm mat. Ofta var de tvungna att ta barnen med sig eftersom mannen arbetade. 

Benedikte berättar att  ”kvinnorna trotsade ibland systemet och  speciellt om vintern reste de tillbaka till 

bygderna för att de ville vara tillsammans med sin släkt  när de födde sina  barn”. Den ökade geografiska 

koncentrationen i industrin satte gränser i befolkningens sociala kontakter. Det  hårda klimatet och långa 

avstånd utan vägnät  minskade kommunikationen familjer emellan. Detta fick till följd att befolkningen 

isolerades i miljöer med en dansk policy för lag och ordning.  

 

 



NOS 2/2006 

I slutet av 1960-talet kom specialister i form av kirurger från Danmark till Grönland för att modernisera 

vården med ny teknik. Benedikte anser att ”den sociala förberedelsen var av minst lika stor betydelse som 

den moderna tekniken för att uppnå ett gott arbetsresultat”. Genom att de födande kvinnorna var en del av 

barnmorskans egen lokala vardagsmiljö hade hon naturlig kunskap om hur de fungerade både 

beteendemässigt och socialt. I föderummet kunde hon därför svara på deras icke verbala signaler. Kvinnorna 

blev därmed trygga och avslappnade vilket minskade behovet av smärtstillande medicin. Den hastiga 

befolkningstillväxten och kraftiga ökningen av danskarnas andel i befolkningen medförde en ökad 

arbetsdelning mellan den grönländska och danska befolkningen på Grönland. Detta kom till uttryck i 

födestedskriteriet, som innebar att grönländskt födda personer fick 15% mindre lön. Skillnaden legitimerades 

med att det var nödvändigt att  hålla den grönländska inkomstutvecklingen på en låg nivå för att göra 

exportproduktionen räntabel. Utbildningen av grönländarna kunde inte följa med den tekniska utvecklingen 

och det danska språket kom därför att  bli en förutsättning för vägen till utbildning och inflytande. Den 

danskfödda befolkningen med högre utbildning fick en växande andel av betydande ställningar i samhället. 

Det innebar en växande dansk  överklass och en  övervägande grönländsk underklass.  Kamikkbarnmorskan  

Sara är mycket upprörd över att kamikkbarnmorkorna har blivit så undertryckta. De har blivit behandlade 

som ”mindre vetande av de danskutbildade barnmorskorna och en del läkare trots att de utfört samma 

arbete”. Deras arbetstid kunde sträcka sig från dagar till veckor där de hade ständig jour. De hade sällan 

någon semester eller ledighet. De dansktalande barnmorskorna arbetade under liknande förhållanden men 

hade till gengäld högre status och var bättre avlönade. 

 
                          SJÄLVSTÄNDIGHETSTIDEN FRÅN 1979 

Det lyckades den utbildade grönländska eliten att införa en fredlig revolution med hemmastyresordning 

1979. En viktig förklaring till detta var att andra världskriget fungerade som en katalysator för den inhemska 

opinionen. Grönland hade då styrts från Nuuk snarare än från Köpenhamn och det fungerade som en 

nationell väckelse för den grönländska befolkningen. Kombinationen mellan återvändande danskutbildade 

grönländare och den amerikanska ”vänliga” annekteringen under kriget skapade en ny grönländsk identitet. 

Under moderniseringsperioden förstärktes denna identitet av pressens kritik mot koncentrations politiken och 

födestedskriteriet samt av det faktum att Färöarna fick självstyre.  

 

Teknik och specialisering 

Det grönländska hemmastyret har dock fortfarande stora inrikespolitiska problem. Trots att importberoendet 

från moderniseringsperioden har minskat är  handelsbalansen fortsatt snedbelastad. Grönland har på grund av 

detta dragit på sig en stor utlandsskuld som nu resulterar i stora besparingar inom den offentliga sektorn. För 

självstyret innebär den moderna sjukvårdsstrukturen ett fortsatt behov av import av personal och teknisk 

utrustning. Specialistutbildning för läkare och barnmorskor finns  inte på Grönland och 

befolkningsunderlaget är för lågt för den specialisering som krävs inom modern sjukvård.  
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I Nuuk försvinner kamikkbarnmorskornas självständiga roll allt mer eftersom det nya självstyret förordar en 

modern västerländsk sjukhusstruktur. En del unga grönländska kvinnor reser till Danmark för att utbilda sig 

men kommer sällan tillbaka. Kamikkbarnmorskan Grethe anser att orsaken till detta är att lönen och 

arbetsförhållanderna är betydligt sämre på Grönland. Benedikte menar att ”Grönland  fungerar  som att slags 

utslussningsland för läkare och barnmorskor som reser vidare efter att ha fått lite erfarenhet”. Den höga 

personalbristen har inneburit att man är tvungen att anställa ”specialistbarnmorskor” på korttidsvikariat 

förmedlade av privata  vikariebyråer i de nordiska länder. De är betydligt bättre avlönade och har fastare 

arbetsramar än övrig anställda. Sara berättar att kamikkbarnmorskorna anställs när barnmorsketjänsterna inte 

kan fyllas. När det är fler västerländskt utbildade barnmorskor  fungerar kamikkbarnmorskorna mer som 

assistenter, trots att de har 20 års erfarenhet av barnafödslar. Självstyrets målsättning är att stoppa 

befolkningskoncentration med statliga strategier som innehåller  element av centralism och planekonomi. 

Några åtgärder är satsningar på enhetspris, investeringspolitiken och ett skatteutjämningsystem mellan 

regionerna. Enhetspriset innebär att basvaror skall hålla likadan prisnivå i hela landet. Stora investeringar 

genomförs i bostadsbyggande och inom fiskerinäringen. Ett problem för denna typ av investeringsstrategier 

är dock att Grönland, som många andra små länder blir fastlåst i en teknologisk specialisering där 

kompetensöverföringen från väst blir permanent och inte integrerat i samhället. Inom sjukvårdssektorn har 

befolkningskoncentrationen och den tilltagande specialiseringen i läkarutbildningen inneburit att det inte går 

att rekrytera läkare med kejsarsnittskompetens till regionsjukhusen. Detta får till följd att många  kvinnor 

måste resa till Nuuk för att föda sina barn. Kamikkbarnmorskan Makkak berättar att bristen på fasta läkare 

på regionsjukhusen är en annan orsak till att man oftare måste evakuera patienterna med flyg till 

centralsjukhuset i Nuuk.  Kamikkbarnmorskorna är inte legitimerade som de danska barnmorskorna så det är 

läkaren som har det juridiska ansvaret för barnafödslarna. När dessa läkare bara har korta vikariat, utan 

erfarenhet av barnafödslar finns och inga legitimerade barnmorskor på regionsjukhusen föredrar de att 

transportera kvinnorna. Det innebär att kvinnorna ibland förflyttas över ett avstånd motsvarande det mellan 

Haparanda och Hamburg. Makkak upplever att det är stora förändringar och mer teknik i dagens 

förlossningsvård. På regionsjukhusen skickar de iväg kvinnorna ”så snart det är det minsta problem i 

graviditeten”. Grethe spekulerar i varför vården blir allt mer teknokratisk. Hon tyckte sig märka i sitt yrke att 

i det allt mer teknologiska samhället blir människor rädda för ”känslosmärta”. Hon talar om den existensiella 

smärta som inte får utlopp under den livskris som barnafödandet innebär. Grethe anser att det är ”den 

moderna civilisationens pris, man kan undra hur det blir framöver”. 
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De sociala konsekvenserna 

Den stigande mekaniseringen inom fiskeindustrin gör kvinnorna överflödiga, och skapar en arbetsdelning 

vad gäller både kön och etnicitet i det grönländska samhället. Fiskeproduktionens omläggning till 

prioritering av stora fabrikstrålare innebär att bearbetning och konservering av fisk sker ombord. Det får som 

konsekvens en centralisering  av de regionala fiskeindustrierna. Eftersom arbetstillfällena inom 

fiskeindustrin minskar så ökar behovet av arbetsplatser inom den offentliga sektorn. För den befolkning som 

bor utanför huvudstadsområdet  finns det inte kontinuerlig tillgång till barnmorskor och kirurgiskt kunniga 

läkare. Trots detta är de grönländska kvinnnorna beordrade att föda barn på specialistsjukhus . ” Benedikte 

berättar att  barnmorskorna har slutat åka ut till bygderna vid akuta behov. Kvinnorna transporteras istället 

till Nuuk.  För Sara innebar förlossningarna i Nuuk att ”det kommer en massa nya människor som inte är 

uppväxta på orten ”. Detta försvårar hennes arbete eftersom hon inte känner kvinnorna innan de skall föda. 

Makkak berättar att många kvinnor förflyttas till  Nuuk en månad innan det beräknas att de ska föda. Makkak 

anser ”det omänskligt att de ska resa så långt”. Endast få familjer har familjeplanering utan ”barnen bara 

kommer”. Lokaliseringen till Nuuk och de större regionsjukhusen innebär en omställning för familjerna som 

får konsekvenser för deras ekonomi. Många män är fiskare, ibland med egen verksamhet där mannen under 

kvinnans tid på sjukhuset stannar hemma för att ta hand om barnen. Detta medför inkomstbortfall för 

familjen under den tid kvinnan är på sjukhuset och myndigheterna bekostar endast kvinnans resa och logi. 

Makkak konstaterar att ”om en man från Thule ska vara med till födseln kostade det honom ca.40.000  kr i 

resa  samt utgifter till hyra och mat”.  Makkak menar att ”det är  psykiskt  nedbrytande för kvinnorna att 

vara borta så lång tid ifrån familjen.” Hon hänvisar till kvinnorna från Angmagssalik på Östgrönland som är 

mycket reserverade och förargade på systemet. Samtidigt är de slutna och vill inte tala om sina känslor. Det 

är oro för barnen samt språkproblem som påverkar deras trygghet i föderummet. Makakk menar att det 

komplicerar hennes arbete.  ”Det är  svårare att vara barnmorska under födseln, kvinnorna spänner sig och 

födseln går  långsammare och blir besvärligare”.  

 

Avslutning 

Urbaniseringen och samhällets teknologiska utveckling har således haft stora sociala och kulturella kostnader 

på Grönland. Trots självstyrets intentioner att stoppa befolkningskoncentrationen växer de största orterna och 

Nuuk på bekostnad av de rurala bygderna. Hälften av den totala arbetskraften på Grönland är i dag anställd 

inom den offentliga sektorn där behovet av att importera medicinska specialister ökar. Fiskeindustrin 

koncentreras till stora trålare med få anställda och kräver personal med teknisk avancerad utbildning. 

Sammantaget innebär detta en fortsatt arbetsdelning där det danska samhället fortsatt har tolkningsföreträde, 

både inom offentlig och privat sektor. 
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